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PROCES-VERBAL 
 
 Incheiat azi  11.07.02012, cu ocazia desfasurarii sedintei de ,,indata”  a Consiliului local al 
orasului Ocna Mures. 
 Participa la sedinta: 
                        -   domnul primar, jr. Vinteler Silviu; 

-   domnul viceprimar, jr.Podariu Pavel  ; 
-   domnul secretar, jr. Florin Nicoara; 
-   domnul jr. Pandor Nicusor; 
-   doamna ec. Tiuca Orian Mihaela, 
-   doamna ec Onac Aida;  
-   domnul ing. Sanislav Nicolaie; 
-   presedinte de sedinta este dl Vinteler Ion. 

          Domnul secretar jur. Florin Nicoara, in conformitate cu dispozitiile art 42 p-ctul 5 din Legea nr 
215 din 21 aprilie 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
republicata in anul 2007, supune aprobarii Consiliului local al orasului Ocna Mures procesul-verbal al 
sedintei anterioare, respectiv al sedintei ce a avut loc in 28.06.2012. 
      Procesul-verbal al sedintei de consiliu in cauza a fost pus la dispozitia doamnelor si domnilor 
consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelasi timp la cunostinta ca, potrivit legii, 
,,consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul proceselor-verbale si sa ceara 
mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedintele anterioare”. Procesul-verbal este  aprobat cu 
unanimitate de voturi.                                                                                                                                                    
     Dl Vinteler Ion  da cuvantul d-lui secretar. 
     Dl secretar: d-nelor si d-lor consilieri , cu ingaduinta d-voastra sa inercam sa demaram cu bine 
lucrarile sedintei consiliului local al orasului Ocna Mures, prima sedinta a consiliului local nou ales, 
sedinta se poate desfasura in conditii foarte bune de cvorum din cei 17 consilieri alesi sunt prezenti 16 si 
anume:Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel 
Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, 
Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, 
Vinteler Ion, lipseste domnul consilier Leahu Ioan Mircea, dvs veti hotari daca lipseste motivat sau nu, 
consilierii din mandatul trecut au fost punctuali la sedintele de Consiliu local.  
    Dl secretar: incepem cu o sedinta de indata, este una din cele 3 categorii de sedinta, exista sedinte 
ordinare, extraordinare si ,,de indata”. In orice consiliu local se poate desfasura  sedinta ,,de indata. 
    Dl presedinte de sedinta este o sedinta ,, de indata” a fost convocata legal de catre dl primar al 
orasului Ocna Mures, jr Vinteler Silviu   in care sens a emis dispozitia nr.590  din 10.iulie .2012  avand 
urmatorul: 
      

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea prelungirii strazii Mihai Eminescu din orasul Ocna 
Mures 
 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
 
2. PROIECT DE HOTARARE  privind  incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul local al 
orasului Ocna Mures si Asociatia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mures in vederea realizarii si 
implementarii proiectului de interes local ,,Etate si sanatate” 
 
 Initiator: primarul orasului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu. 
  Dl secretar: la ordinea de zi sunt inscrise 2 proiecte de hotarari, care sunt reclamate de urgenta 
lucrarilor, le-am parcurs impreuna cu domnul primar, cu serviciile de specialitate ale Primarului orasului 
Ocna Mures, din punctul meu de vedere proiectele de hotarare sunt legale, dau aviz pentru amandoua, 
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dvs veti hotari , este dreptul dvs, la sedinta mai participa si sefi de serviciu din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Ocna Mures. Mai participa la sedinta si doamna Viorica Valcea.  
  Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi. Este votata in unanimitate si anume: Aron Marin, 
Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia 
Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, 
Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion, lipseste 
domnul consilier Leahu Ioan Mircea. 
  Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr1 de pe ordinea de zi si intreaba pe domnul 
primar daca are de facut precizari.Nici consilierii nu se inscriu la cuvant pentru discutii.   
  Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare ne 1 de pe ordinea de zi, 16 consilieri 
voteaza  ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg 
Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 
Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin 
Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion, lipseste domnul consilier Leahu Ioan Mircea, adoptandu-se 
astfel Hotararea nr 83 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 11.07.2012 privind 
aprobarea prelungirii strazii Mihai Eminescu din orasul Ocna Mures 
  Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.2  de pe ordinea de zi si intreaba pe domnul 
primar daca are de facut precizari 
  Dl presedinte de sedita da cuvantul d-nei Valcea Viorica.  
  D-na Valcea Viorica: discutand cu dl primar am incercat sa depunem o documentatie, nu necesita 
cheltuieli mari, sa facem ceva ce este realmente util pentru Ocna Mures, tintim adresandu-ne unui public 
mai larg, avand in vedere ca s-a inchis Spitalul orasenesc Ocna Mures, sa depunem un proiect impreuna 
cu Asociatia Pensionarilor Uioreana, sa organizam caravane medicale pentru o perioada de 24 de luni, 
toate costurile pot fi sustinute din proiect., sa formam o echipa de voluntari.  
 Dl Oltean Dan Gligor: care ar fi cheltuielile suplimentare? 
 Dl Podariu Pavel: dl Olteanu se refera la costurile suportatate de  Consiliul local la acest proiect? 
 D-na Viorica Valcea: exista o contributie de 10%, din care 5% in bani si 5% in natura, 5000 de franci 
elvetieni, estimativ 15000 lei iar diferenta contributia in natura a Asociatiei, eventual zile-munca, 
valoarea totala a proiectului este de 81820 franci elvetieni, 73000 franci elvetieni grant , 5000 franci 
elvetieni contributia consiliului local si 3120 franci elvetieni contributia Asociatiei Pensionarilor.  
 Dl Vinteler Ion: poate va puneti intrebarea de ce Asociatia Pensionarilor sa intre in acest partenerial, 
majoritatea pensionarilor au probleme, vin la Asociatie cu diverse probleme, in primavara au fost invitat 
directorul Casei de Pensii de catre asociatia noastra pentru a raspunde intrebarilor pensionarilor, de 
asemenea am mai procurat scaun cu rotile pentru cei bolnavi.  
  Dl primar: in ghidul de finantare era prevazut ca trebuia ca asociatia partenera sa nu fie afiliata politic 
sau religios, de aceea ne-am gandit la Asociatia Pensionarilor ,,UIOREANA” Ocna Mures . 
  Dl Dragut Augustin Iosif: am inteles ca proioectul de hotarare se refera si la localitatile din jurul 
orasului Ocna Mures, Noslac, Lunca Mures, Unirea, Farau ar fi bine sa contribuie si ei financiar, de 
asemenea pentru serviciul de pomperi, centrul de permanenta si Unitatea Medico-Sociala.  
 Dl Podariu Paul:oferim servicii de care beneficiaza si celelalte localitati, dar noi beneficiem cel mai 
mult, puteam sa avem serviciul de pompieri comun si serviciu de permanenta comun cu celelalte 
localitati de langa orasul Ocna Mures, dl Dragut este seful unei asociatii care putea sa aiba initiative. Ca 
sa avem sanse trebuie mai intai sa depunem proiecte.  
  
 Dl Stanescu Vasile: obiectivul proiectului de hotarare este incheierea acordului de parteneriat, urmeaza 
apoi celealte etape, cand putem discuta de contributii.   
 Dl  Pandor Nicusor: va comunic hotararile 77,78,79 si 82 pentru dvs toti consilierii prezenti in sala. 
 Dl Pandor Nicusor: citeste sentinta nr 303/F/2012 a Tribunalului Alba privind deschiderea procedurii 
INSOLVENTEI fata de  debitoarea SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE OCNA 
MURES pentru recuperarea creantei in valoare de 110116 lei, suma ce reprezinta datorii fata de bugetul 
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de stat. Mai aminteste consilierilor ca vineri, 13.07.2012 este ultima zi  de depunere a declartiilor de 
avere si de interese.  
Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 2 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 
voteaza  ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg 
Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, 
Nicoara Marcela Elena,  Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia 
Anca, nu voteaza 3 consilieri si anume:Vinteler Ion, presedintele Asociatiei UIOREANA Ocna Mures, 
dl Oltean Dan Gligor care lipseste din sala,  domnul consilier Leahu Ioan Mircea care este absent, 
adoptandu-se astfel Hotararea nr 84 a Consiliului local al orasului Ocna Mures din data de 
11.07.2012 privind incheierea unui accord de parteneriat intre Consiliul local al orasului Ocna 
Mures si Asociatia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mures in vederea realizarii si 
implementarii proiectului de interes local ,,Etate si sanatate”. 
  Dl Baciu Ioan: corul ,,Dorulet” al Scolii Lucian Blaga are o cerere pentru sprijin financiar pentru 
deplasarea in strainatate. 
  Dl Podariu Pavel: orasul Ocna Mures este reprezentat de doua entitati: ansamblul folcloric,,Traditii 
Uiorene “ al Casei de Cultura al orasului Ocna Mures. si corul Dorulet al Scolii Lucian Blaga. 
  Dl Man Florin Augustin: daca 20 societati comerciale din Ocna Mures ar da cate 500 lei fiecare s-ar 
rezolva problema si fara sa mai apelam la bugetul local. 
  Sedinta se incheie la ora 19,20. 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                                  Secretar oras, 
 prof. Vinteler Ion                                                                                 jur. Florin Nicoara  
 
 
 
 
 
                

                                                          Intocmit,  
                                                Ec Tiuca Orian Mihaela 
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